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TOOL BOX TALK   

New Potable Drinking Water Procedure 
Mới Nước uống potable Thủ tục 

 
Trách nhiệm  
Nó sẽ là trách nhiệm của các công cụ Runner và/hoặc một * nhân viên được ủy quyền để làm sạch, duy trì, điền, cung 
cấp và trả lại làm mát bằng nước từ một nguồn nước sạch đến khu vực làm việc khi được gọi. Nó cũng sẽ được trách 
nhiệm của họ để trở về bất kỳ máy làm mát nước có sản phẩm nào hoặc không sử dụng hình thức khu vực làm việc 
trở lại trạm nước được thiết kế để làm sạch và lưu trữ. 

 
Procedure 
Hấp: 
Trước khi điền với nước an toàn, sử dụng các bước sau để làm sạch và sanitize container lưu trữ nước. 
1. Rửa container lưu trữ với xà phòng rửa bát và nước và rửa hoàn toàn bằng nước sạch. 
2. Sanitize các thùng chứa với một giải pháp được thực hiện bằng cách trộn 1 muỗng cà phê chất lỏng không mùi của 

gia đình clo thuốc trong một lít nước. 
3. Bao gồm các thùng chứa và lắc nó tốt để các giải pháp tẩy vệ sinh tất cả các bề mặt bên trong của container. 
4. Chờ ít nhất 30 giây và sau đó đổ các giải pháp vệ sinh ra khỏi container. 
5. Hãy để trống không khí sanitized container-khô trước khi sử dụng hoặc rửa sạch container có sản phẩm nào với 

nước sạch, an toàn mà có sẵn đã. 
6. Đặt nước sạch làm mát vào rack. (Không đặt bất kỳ mát nước mà chưa được làm sạch vào các rack) 
 
Điền: 
1. Chỉ điền vào một mát nước đã được làm sạch và đặt vào các rack. 
2. Điền vào nước lạnh với đá bằng cách sử dụng scoop chỉ cung cấp. 
3. Điền vào các nước mát với nước an toàn từ vòi cung cấp bên trong các trạm nước điền được thiết kế. 
4. Sau khi làm mát nước đã được lấp đầy, thay thế nắp và sử dụng băng cung cấp để bảo vệ nắp để nó không thể 

được gỡ bỏ. (Điều này sẽ ngăn chặn bất cứ ai từ mở nắp và gắn bó tay bên trong rendering các nước không an 
toàn) 

5. Bên trong hộp màu trắng được cung cấp trên băng, đặt ngày làm mát nước đã được lấp đầy với các viết tắt của 
phụ. 

 
Cung cấp: 
1. Nó sẽ là trách nhiệm của người lãnh đạo hoặc Foreman, (người với một đài phát thanh), để gọi cho các cửa hàng 

công cụ để cảnh báo các bộ phận Runner rằng nước là cần thiết. 
2. Nếu nó được xác định rằng các bộ phận Runner không có sẵn để lấy hoặc cung cấp các nước lạnh một cách kịp 

thời, giám sát sẽ chỉ một nhân viên được ủy quyền để nạp tiền hoặc lấy nước mát cần thiết/nước làm mát. 
3. Các công cụ Runner/* ủy quyền nhân viên sau đó sẽ làm theo "Điền"các bước được liệt kê ở trên. 
4. Các công cụ Runner/* ủy quyền sẽ cung cấp các nước làm mát để bất cứ ai gọi là cho nước. 
5. Nó sẽ là trách nhiệm của người gọi để có được nước làm mát đến vị trí thích hợp tại trang web làm việc. 

 
Trở lại: 
1. Sau khi giao hàng đã được thực hiện, nó sẽ là trách nhiệm của các công cụ Runner/* ủy quyền nhân viên để thu 

thập bất kỳ máy làm mát nước có sản phẩm nào và trả lại chúng vào ốc đảo. 
2. Một khi làm mát nước đã được trả lại, nó sẽ là trách nhiệm của các công cụ Runner/* nhân viên được ủy quyền để 

làm theo "Hấp"các bước được liệt kê ở trên.       (Tiếp tục) 
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*“nhân viên ủy quyền"có nghĩa là các nhân viên đã được hướng dẫn và được chấp thuận bởi giám sát để làm sạch, 
điền và trả lại làm mát nước trong suốt quá trình một ngày làm việc. 

 


